
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Blondy Football Club Esztár Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Blondy FC Esztár SE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  882

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18551697-2-09

Bankszámlaszám  60600084-11079336-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4124  Város  Esztár

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4124  Város  Esztár

Közterület neve  Kossuth  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 401 97 66  Fax  +36 54 414 067

Honlap  www.blondy.hu  E-mail cím  csehljs@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Szécsi Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 339 08 11  E-mail cím  szecsikaroly69@freemail.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cseh Lajos +36 30 401 97 66 csehljs@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Esztár Község Önkormányzatának
Élőfüves nagypálya

Nagy f.p. 4124
Esztár
Árpád 
39

72/2 97X56 Bérelt 40 3 000 Ft 8

Esztár Kózség Önkormányzatának
Élőfüves nagypálya

Nagy f.p. 4124
Esztár
Árpád
39

72/2 92X57 Bérelt 40 3 000 Ft 8

Műfüves pálya Kicsi mf.p. 4124
Esztár
Árpád
33

61 40X20 Bérelt 40 3 000 Ft 10
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 1,7 MFt 2 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,65 MFt 0,65 MFt 0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 2,7 MFt 6,7 MFt 66,9 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 24,77 MFt

Összesen 5,05 MFt 9,35 MFt 94,37 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,4 MFt 3 MFt 2,88 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,81 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0,8 MFt 0,9 MFt 1,25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,35 MFt 1,8 MFt 1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 87,44 MFt

Összesen 5,36 MFt 6,7 MFt 94,37 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 897 281 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

58 005 664 Ft 1 000 000 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 997 578 Ft 20 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 1997ben alakult. 7 évig Szentpéterszegen volt a székhelyünk és ott játszottuk a mérkőzéseinket a 2004-2005-es szezonba átkerültünk Esztárba. Jelenleg is itt folyik a felkészülés
és a meccseket is itt játszuk. 2016/2017-ben az aktív játékosaink száma 100 fő. Az utánpótláskorú sportolók száma 75fő. A csapatösszetétel: 100 főből 40fő idegen és 60fő hazai játékos. A
felnőtt csapatunk a Megye III.-ban indult. Jelenleg U7-es, U9-es, U11-es U13-as U14-es U 16-o csapatokkal versenyzünk. Csapatedzések, mérkőzések száma: alapozáskor a felnőtt csapatnak
heti 3 edzést és egy edzőmérkőzést a bajnokságban heti 1 edzést és egy mérkőzést tartunk. U7, U9, U11, U13, U14, U16-ban heti 2 edzést tartunk. U7-től U13-ig a Bozsik Programban
szereplünk.U14-es, U16-os csapatunkat a konyári csapattal közösen indítottuk a megyei bajnokságban. Jelenleg az 1. és a 4.helyen állunk. Komoly munka folyik egyesületünknél, azt hiszem
ezt igazolja az előbb említett eredményünk. A szakmai munkát szakképzett edzők irányítják./ UEFA B,és Grassruts C licence / Célunk a régióban: A labdarúgást szeretők összefogása,
Tehetségek felkutatása, A versenyzés feltételeinek biztosítása, Utánpótlás nevelés,A Fair play szellemének tudatosítása A labdarúgás, a sportolás és az egészséges életmód népszerűsítése…
A pályázatunk célja, hogy egy következetes, ütemezett forrás-felhasználási koncepció segítségével, az egyesületünk használatában lévő sportlétesítményt, mint amatőr sportszervezet által
használt, felújított, komfortosabb sporttelepet vonzóvá tegyük ,hogy magasabb színvonalon működtessünk egy olyan létesítményt ahová mindig és mindenkor örömmel és jókedvvel érkeznek
a használatba vevők. Az elmúlt években labdafogóhálóval, öntözőberendezéssel, hangosítással, műfüves pályával lett korszerűbb a létesítményünk. Ezáltal elértük azt, hogy az amatőr futball
játékos-, szakember, valamint szurkolómegtartó és - vonzóképessége javuljon. Csatlakozunk az MLSZ elképzeléséhez, mely szerint a fejlesztéssel egyben azt is szeretné elérni, hogy
szélesebbé váljon a futball tömegbázisa és javuljon a közösségi elfogadottsága. Kivételes helyzetben vagyunk, hiszen az országban nem sok egyesület mondhatja el magáról, hogy 2db füves
nagypályával rendelkezik.Öltözőnk nincs. Célunk az, hogy jó gazda módjára fejlesszük, javítsuk, megőrizzük az általunk teremtett értékeket és minél több ember használja a testi
egészségének megőrzése, a labdarúgás népszerűsítése céljából. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Egyesületünk nem rendelkezik saját öltözővel. Az általános iskola öltözőit használjunk. Ezek a létesítmények már nem tudják kielégíteni az előírásoknak megfelelő igényeinket. Romosak, kicsi
az alap területük, nem felelnek meg az MLSZ előírásainak.Nincs szertárunk,a felszereléseinket össze-visszatároljuk. Nincs lehetőségünk a mezek mosására sem. Az egyesületünk
létszámának fokozatos növelése azt eredményezte, hogy nőtt a csapataink létszáma. Már 3 csapatunk is bajnoki rendszerben futballozik. Az edzések száma is jelentősen megnövekedett, így
nem mindig tudjuk összeegyeztetni az iskolai programokkal az időpontjainkat.Sokszor fordul elő, hogy az öltözőben összetorlódunk vagy egyáltalán nem férünk el. Kellemetlen az is, hogy a
bajnoki mérkőzéseink alkalmával is sok bonyodalmat okoz az öltözők szabaddá tétele. A szakmai munkánk elismerésének köszönhetjük azt, hogy a Bozsik programban mi lettünk a körzet
központok. Az infrastrukturális feltételeink fokozatos fejlesztésére törekszünk. Nem régen készült el a műfüve pályánk, de sajnos ahhoz sincs öltözőnk. Ezekből az adatokból kiderül, hogy a
társadalom széles rétegének nyújtunk lehetőséget a sportolásra, az egészségük megőrzésére, a szabadidejük hasznos eltöltésére. Úgy gondolom, hogy az öltöző építése nem várhat tovább,
ez a beruházás az előbb említett okok miatt elengedhetetlen. A fejlesztést komoly szakmai tervezési munka előzte meg. Figyelembe vettük az MLSZ ide vonatkozó előírásait, és próbáltuk
megkeresni a legideálisabb helyet az öltözőnek. A beruházás költségvetése a TAO pályázatban megadott értékek alapján készült. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk keretében meghatározott projektünket az elkövetkező 2017/2018-as szezonra, 1 éves időtartamra terveztük. A program során az utánpótlás nevelés tárgyi,
személyi feltételeinek javítását, öltöző építését tűztük ki célul, amely elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő infrastrukturális, emberi erőforrás és
tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére. A pályázatunk elfogadása esetén, a megfelelő támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk
megvalósulása a következő egy évben fog megtörténni. A beruházás kezdési időpontja 2017. június 01. A befejezés várható időpontja 2018. június 30. A használatba vétel várható időpontja
2018. július 15. Abban az esetben, ha a költségek meghaladják a szövetség számára rendelkezésre álló keretet, a tervezés úgy készült, hogy a projekt két szakaszban megvalósítható legyen.
Így az időpontok módosulhatnak, ez viszont csak a pályázatunk elbírálása után derül ki. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése. A tömegesítés egyik legfontosabb
pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az
óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A lépcsőzetes folyamat eredményeképpen a növekvő létszám hatására az utánpótlás-nevelés és
kiválasztás hatékonyabbá válhat és megkezdődhet a tehetséggondozás fejlesztése. A színvonalas labdarúgáshoz szükséges a megfelelő szakemberek foglalkoztatása, képzése, biztosítása. A
jól szervezett edzői/nevelői munka, a megfelelő utánpótlásképzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett szakembergárda alkalmazását,
az edzők anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. A fent említett célok mellett fontosnak tartjuk továbbá a szurkolói kötődés
erősítését a labdarúgáshoz és a klubhoz, bevonva őket az egyesületi életbe. Ennek eszköze a belső és külső kommunikáció valamint a médiakapcsolatok. A fent említett célok elérése
összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség viszonylatában. A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és
adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek reális felmérésén
keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az
igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt növekedési célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiai céljaival, leginkább a tömegesítéssel
összhangban van, illeszkedik az MLSZ országos hatáskörű programjaihoz. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális, elérhető
és hosszabb távon is fenntartható. A megcélzott eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányosak. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése

Jelen sportfejlesztési programunk segítségével szeretnék pozitív irányba elmozdulni, sikeresebbé és népszerűbbé tenni futballunkat, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek:
Rövidtávon, a sikerek révén valamint a közösségi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az
egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Középtávon, az általános és tömeges elterjedése segít abban, hogy a futball
visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket. A futball lehetőséget biztosíthat a
hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férfiak és nők
egészséges életmódot folytatva, egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. Gazdasági hatás A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége
magát eltartani nem képes. A gazdasági viszonyokra az átláthatatlan, nem kellően szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok javítására lehet
alkalmas, a programtól elvárt gazdasági hatások a következők: Rövidtávon, olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével szélesebb rétegek
számára válhat elérhetővé a futball. A sportkoncepció érvényesítése révén továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi finanszírozási problémák
megszűnnének. Középtávon, a kellően szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az
egyesület jövőjének tervezhetőségében is jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely a potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a
labdarúgásunkat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Berendezési eszköz mosógép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 16 130 000 Ft 2 080 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 14 40 000 Ft 560 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 12 35 000 Ft 420 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz masszázságy db 2 45 000 Ft 90 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai beruházás biztonsági kamera (kiépítés nélkül) db 4 40 000 Ft 160 000 Ft

4 110 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

mosógép A játékosok felszereléseinek tisztán tartása érdekében szükséges a mosógép. Nem viszik haza sem az edzés felszereléseket, sem a mérkőzés
felszereléseket. Nyilván való, hogy használat után koszolódnak a felszerelések, ezért szükséges a tisztításuk.

öltöző szekrény Az öltözők alapfelszerelése az öltöző szekrény. A játékosok felszereléseinek, ruháinak tárolására szolgál.

öltöző pad A padokra, azért van szükség, mert az öltözőkben szükség van ülő alkalmatosságra. A padok strapabíróak, helytakarékosak, használatuk egyszerű.

asztal bírói öltözőbe A játékvezetők munkájának egy része írásból áll. Ennek a munkának az alap felszerelési tárgya az asztal. Mivel a pályázatunkban nem szerepelt
külön asztal, ezért a közösségi terünkbe is ezekkel a felszerelési tárgyakkal kalkuláltunk.

szék bírói öltözőbe Nem csak kényelmi szempontokat szolgál a szék, hanem kötelező eleme a bírói öltözőknek, ezért feltétlen szükséges a beszerzése, valamint a serleg
terembe is ezekkel a bútorokkal biztosítjuk a játékosok, szurkolók, vendégeink kényelmét.

masszázságy Jelenleg még nincs masszőrünk, de tervezzük alkalmazását a felnőtt csapatunknál, de gyakorlatilag az utánpótlás csapatainknál is nagy szükség
lenne rá, hiszen mérkőzés előtt lelazítaná játékosainkat, ahhoz, hogy zavartalanul és hatékonyan munkát tudjon végezni a masszőr.

hordágy A labdarúgó pályák elengedhetetlen feltétele a hordágy. Fontos szerepe van a sportsérülést szenvedett játékosok szállításában, a további sérülések
elkerülésében.

biztonsági kamera (kiépítés nélkül) Az újonnan épült létesítményünk állapotának megőrzésében, a szándékos rongálások elkerülése érdekében, a biztonság érzetünk fokozása
érdekében van szükség a kamerák beszerzésére.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

2 868 308 Ft 28 973 Ft 0 Ft 2 897 281 Ft 1 241 692 Ft 4 110 000 Ft 4 138 973 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltöző
építése

öltöző építése 2017-07-01 2017-12-31 2018-06-30 77 414 455 Ft

Tervezési
díj

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

2017-07-01 2017-12-31 2018-06-30 3 870 723 Ft

81 285 178 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző építése Egyesületünk nem rendelkezik saját öltözővel. Az általános iskola öltözőit használjunk. Ezek a létesítmények már nem tudják kielégíteni az
előírásoknak megfelelő igényeinket. Romosak, kicsi az alap területük, nem felelnek meg az MLSZ előírásainak.Nincs szertárunk,a felszereléseinket
össze-visszatároljuk. Nincs lehetőségünk a mezek mosására sem. Az egyesületünk létszámának fokozatos növelése azt eredményezte, hogy nőtt a
csapataink létszáma. Már 3 csapatunk is bajnoki rendszerben futballozik. Az edzések száma is jelentősen megnövekedett, így nem mindig tudjuk
összeegyeztetni az i

engedélyezési és kivitelezési
tervek készítése

Tervezői feladat Megrendelő adatszolgáltatása alapján a létesítmény építési engedélyének kiadásához szükséges épülettervek (M=1:100
méretarányban) és egyéb szöveges munkarészek, számítások elkészítése. Az egyeztetések lefolytatása mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal
és közműveket üzemelő szervezetekkel, amelyre a Tervezőt jogszabály, valamely hatósági előírás vagy a munka jellege kötelezi. A Tervező
feladatkörébe tartozik továbbá az építési engedélyhez szükséges összes szakhatósági és közmű üzembentartói, valamint kéményseprői hozzájárulás
beszerzéséhez való közreműködés, és

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
építése

öltöző építése Öltöző 4124
Esztár
Árpád
39

72/2 m2 300 Bérelt

Tervezési
díj

engedélyezési és kivitelezési tervek
készítése

Öltöző 4124
Esztár
Árpád
39

72/2 Nem
releváns

1 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 56 425 608 Ft 580 057 Ft 1 000 000 Ft 58 005 664 Ft 24 859 570 Ft 82 285 178 Ft 82 865 235 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Blondy Fc U9 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Blondy Fc U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U13 Blondy Fc U13 11 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Blondy Fc U11 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U16 BLONDY FC ESZTÁR U16 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 BLONDY FC ESZTÁR U14 16 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Blondy Fc U9 (N) U9 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Blondy Fc U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Blondy Fc U13 (N) U13 11 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Blondy Fc U11 (N) U11 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

BLONDY FC ESZTÁR U16 (N) U16 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

BLONDY FC ESZTÁR U14 (N) U14 16 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 6 000 000 Ft

 Férfi 6 000 000 Ft

Elvi támogatás 6 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés sporttáska db 40 8 550 Ft 342 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 30 13 000 Ft 390 000 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 40 13 000 Ft 520 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Esztár Község Önkormányzatának Élőföves Nagypálya Élőfüves pálya 3 000 Ft 40 8 960 000 Ft

Epreskert Óvoda tornaszoba Egyéb 3 000 Ft 8 8 192 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Esztár Község Önkormányzatának Élőföves
Nagypálya

Azért ilyen kedvező a bérleti díj, mert az Önkormányzat nagy mértékben támogatja a sportéletet és szeretne hozzájárulni a költségek
csökkentéséhez.

Epreskert Óvoda tornaszoba Azért ilyen kedvező a bérleti díj, mert az Önkormányzat nagy mértékben támogatja a sportéletet és szeretne hozzájárulni a költségek
csökkentéséhez.

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző TANC1428-01247 EKHO 80 10 100 000 Ft 20 000 Ft 1 200 000 Ft

Edző 3641 EKHO 60 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft

Egyéb adminisztrátor EKHO 60 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző TANC-1611 EKHO 40 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

adminisztrátor Szükség van egy olyan munkaerő alkalmazására, akinek nagyon összetett és sokoldalú munkát kell végeznie. Feladatai közé tartozik:Tao-s pályázat
előkészítése, árajánlatok beszerzése, megrendelések intézése, pályázat megírása, edzők munkájának segítése, adminisztrációs munkák végzése,
buszrendelés, étkezés biztosítása...

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1428-01247 MLSZ Grassroots C U7 2 8

TANC1428-01247 MLSZ Grassroots C U14 2 16

TANC1428-01247 MLSZ Grassroots C U16 3 16

TANC-1611 MLSZ Grassroots C U9 2 8

3641 UEFA B U11 2 8

3641 UEFA B U13 2 11
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 252 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 650 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 152 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 650 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 880 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 6 584 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

5 917 602 Ft 59 976 Ft 20 000 Ft 5 997 578 Ft 666 398 Ft 6 604 000 Ft 6 663 976 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi utófinanszírozott 1 000 000 Ft 1 162 403 Ft 580 057 Ft 1 580 057 Ft

Utánpótlás-nevelés 20 000 Ft 121 801 Ft 59 976 Ft 79 976 Ft

Összesen 1 020 000 Ft  1 660 032 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott pályázati elszámolás, bevételezés, kiadás, leltározás

Utánpótlás-nevelés Pályázati elszámolás, bérek könyvelése, kiadás-bevételi bizonylatok elkészítése
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Esztár, 2017. 10. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szécsi Károly (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Esztár, 2017. 10. 06.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Szécsi Károly (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Blondy Football Club Esztár Sport Egyesület (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Blondy Football Club Esztár Sport Egyesület (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzoráció

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Esztár, 2017. 10. 06.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Esztár, 2017. 10. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 2 3 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 öltöző 0 300 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 59 293 916 Ft 609 030 Ft 1 000 000 Ft 60 902 945 Ft 26 101 262 Ft 86 395 178 Ft 87 004 208 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 868 308 Ft 28 973 Ft 0 Ft 2 897 281 Ft 1 241 692 Ft 4 110 000 Ft 4 138 973 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 56 425 608 Ft 580 057 Ft 1 000 000 Ft 58 005 664 Ft 24 859 570 Ft 82 285 178 Ft 82 865 235 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 917 602 Ft 59 976 Ft 20 000 Ft 5 997 578 Ft 666 398 Ft 6 604 000 Ft 6 663 976 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 65 211 518 Ft 669 006 Ft 1 020 000 Ft 66 900 523 Ft 26 767 660 Ft 92 999 178 Ft 93 668 184 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (83 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

alairasicimpeldany001_1492834678.jpg (Szerkesztés alatt, 339 Kb, 2017-04-22 06:17:58) 859367fa088dc29d6c8bba51c06f1883081bd5a59754a23197181488d99be7d5

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

aprojektfinanszirozasiterve_1493757747.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:42:27) 06b0ed278ed9004c035ddbbfca772454f264e7968bc020ad66cff7bed231e203

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

aletesitmenykihasznaltsagahaszno_1493664049.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-01 20:40:49) af4f1e23aea4c52550d0fc997612b8d57dd99297fe9215f2f9ee13b879d4b2fb

Egyéb dokumentumok

hozzajarulonyilatkozatonkormanyza_1507314526.jpg (Hiánypótlás melléklet, 286 Kb, 2017-10-06 20:28:46) 4dc25deb2233a1377ebd0dabe0a4d3179596f6d8e5c214fed4a814a7c54dfbb4

nyilatkozatcsehlajos001_1507314538.jpg (Hiánypótlás melléklet, 260 Kb, 2017-10-06 20:28:58) 86ecf9fa39a94e92967e51753011f8797d4625aea553f057c9e5908324b17961

esztar1_1507314760.pdf (Hiánypótlás melléklet, 262 Kb, 2017-10-06 20:32:40) 95f2c948fa99772f36502d9dbcda35d1240ce7e56d6853899dc1c13ca8d4fbfe

esztar2_1507314774.pdf (Hiánypótlás melléklet, 250 Kb, 2017-10-06 20:32:54) 2318e9a3fe58dd441864482f8b7bfdaf12547b6da131290f2f7083c453dcc1d2

arajanlat0012_1507314797.jpg (Hiánypótlás melléklet, 428 Kb, 2017-10-06 20:33:17) 01fe62a3cf11c48f83b5cc2922338f2648babd2f3da81bd15c1995368f878968

hudakara001_1507314842.jpg (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2017-10-06 20:34:02) 47ce2c90292bfaf4dd964c889f6023dce7851c78af97faed4c62975eadac7020

hudakara002_1507314850.jpg (Hiánypótlás melléklet, 184 Kb, 2017-10-06 20:34:10) 186e75f052a9ebcdd03285491e57a54a28ec1952b5b58a899b671bccd1bd3cb6

hudakara003_1507314858.jpg (Hiánypótlás melléklet, 99 Kb, 2017-10-06 20:34:18) ac483394bec1b388d149a0223edc3dcc3239f681baa69b67436e9c14f074ae20

arajanlat_20171004_1507314874.pdf (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2017-10-06 20:34:34) 74c192f2bb887c190290c8c18c3c0b121f5eb8f31aa13903f21b55c9a0982da4

egyebdokumentumok_1493702274.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 07:17:54) b228b444bf50166b74c9b79f96ef80c5c5249a9745501bc5fd9abd233501ba55

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20170501204703_1493703011.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-05-02 07:30:11) fc87c3ea2f65ce566ed30c92dbfaa6f1d7918d0d2e733b4c8ad343fc46646fdb

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)

kivonat001_1492834633.jpg (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2017-04-22 06:17:13) 9a5c5979067c99a78a82555d87bbc0f98ea3e69be3280da71e6a254dd055ee40

kivonat002_1492834650.jpg (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2017-04-22 06:17:30) 6f9eb398f727a609d6d42b0b6dc38b24365769aecc948f8ef14c3e36edd09cb4

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfpdijbefizetes_1493713618.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2017-05-02 10:26:58) ac244e412fe426fa7d9f50a14036a8d28065ab04397d8af92d445e3c158ddc31

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

ktm_201704_blondy_1492834712.pdf (Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2017-04-22 06:18:32) d5bea41066e2fa07a3bf3b66492a0a60a5d2e06b05b2393d0ae5d74f45955cc3

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

egyebengedelyek_1493664234.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-01 20:43:54) 574fdb8a227629b3cfbef0a90f44f14830f2b3419d427450a5112aed3d1bab74

telekalakitashatarozat1_1507314000.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1012 Kb, 2017-10-06 20:20:00) 1fb91df1d4f4c822bf085f41bdb42df5e541cad11169f04b00d0ae665f2a28c2

telekalakitashatarozat2_1507314020.pdf (Hiánypótlás melléklet, 822 Kb, 2017-10-06 20:20:20) fe970c5de4e2618a0d3693f1a7d3bff584037c0a4066f02c797215e5695bd0b8

telekalakitasrajz_1507314056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 774 Kb, 2017-10-06 20:20:56) 2ddd69511115029279de1aaca12d089004bf62f8a9fb798c81f50068a303b322

05telekosszevonas_1507314699.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-06 20:31:39) f7d425bdf6ca42d9de0596336d169d217bda1a06eeaee49c98c9fb3696507d4d

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

nyilatkozatoltozoepiteshez_1493723159.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2017-05-02 13:05:59) 89eb8834e47a33aa121a37cd9c9a67f3b1b2c5ad54998533830f3d20384b2c6f

01erdemi_dontes20170920_1507313866.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-06 20:17:46) 2bad39c85b9b02cd7b5f38d1b2a77bf47b2dcc3c14ecaaf09f31dda632cfb9f7

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

megallapodasberletrol_1493723090.pdf (Szerkesztés alatt, 708 Kb, 2017-05-02 13:04:50) 14851e35258aeead89735da9b2503a3a92025fdd8dd68f79c7dd763f058a25c1

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

tulajdonilap_1493442708.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-04-29 07:11:48) f37c949577eafbf26221aa5a57979897417a6ea5b50620901b7b9c15e1e33548

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

reszleteskoltsegterv_1493758235.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 22:50:35) 662072b850ecab3279fbba902717883982ad5f0294a3390d349db5090e6384f8

alairt_1507314160.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2017-10-06 20:22:40) 4ce598314b4d71c23b9348252ee0b62d4e054297cf35eec6b76b3625b805cccd

estaroltozoi._1507314247.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2017-10-06 20:24:07) b9f99241a0b156d28ed16b5315811953a05dec4c92568a59878077bd8e745a8c

esztarfoosszesito_1507314281.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-06 20:24:41) 2d29f6893abfaa24defc8215122564182202b119c5d298f05dc19ce917e3ad60

esztarkozmuveki._1507314291.pdf (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2017-10-06 20:24:51) c099a3ce9cda3480ff443e8ca122bfeca131260ca611918d106b7fae60c595cb

esztarlelatoi._1507314300.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2017-10-06 20:25:00) 17f0ca8ccdfc62f1b6c8aff3a49adbb74d4d07cc1e43eb9668bea5bf7e6b4b8c

esztarterburkolati._1507314306.pdf (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2017-10-06 20:25:06) 75809023d6404f8461aec131763b1ca39ec3f3a77f2dfb638b5e07cc10876edf

lelatomunkanemossz.i._1507314318.pdf (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2017-10-06 20:25:18) 2835e638cdbcf5f681387ce7b40922fc4df37fcadbeeff951844773aa6fde03c

oltozomunkanemossz.i._1507314326.pdf (Hiánypótlás melléklet, 17 Kb, 2017-10-06 20:25:26) bb0ad2dcddd30933d3238114707fea60edeb7370cb9333b44a2f74f5e4e994ea

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

01-e-l1alairolap_1493734008.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-05-02 16:06:48) 7f5a1edeb134903d7dcaeab1a36d06d37446e418137121f86aa8cc1d827787b1
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02-e-l2tartalomjegyzek_1493734025.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 16:07:05) 8f1ff6813a1efc3e68dac2e703a14fdba9f7caaa8a25f95fecd14e193df9bbae

03-e-l3tervezesiprogram_1493734034.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2017-05-02 16:07:14) 1c8a07ca46a1250bfdace6de62600b0d24a1b4c83ed2e4d328440d68f272b473

04-el-4muszakileirasepiteszet_1493734044.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2017-05-02 16:07:24) 888eb858b249967c29b1ef2edf6b941a27ff1d6f92250d9d7f1744f1f8d67c0c

05-el-5muszakileirasgepeszet_1493734055.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2017-05-02 16:07:35) ff44c5af21694e14692c400cbba30667aede920469977cda31681e1f62dac6c8

06-el-6muszakileirasenergetika_1493734073.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 16:07:53) eb49439c21c9263149cdda2f2563bebcc88744bfa1224ae96b0656a17d508f5d

07-el-7muszakileirastuzvedelem_1493734085.pdf (Szerkesztés alatt, 594 Kb, 2017-05-02 16:08:05) 1a2dc05264cda0c997e531a27293a4a42a35e58ea987ee90ce7ed2a55f27cc44

08-el-8retegzodesekesteruletiki_1493734095.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2017-05-02 16:08:15) 0ea577499152aee71b0a14f176c919c3318aa05df8deb7abb99267d306f993a8

09-el-9beepitettsegepuletmagassag_1493734106.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 16:08:26) 2358cdcdabcb6eedbd64e06995443c34d196501edfad6047052b76f1dfb26898

10-e-01helyszinrajz500_1493734132.pdf (Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2017-05-02 16:08:52) 72aa6d62e10365045589b7fe2407272f8824bc4c7ffc7d68207cb26ae6c1da03

11-e-02helyszinrajz1000_1493734164.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 16:09:24) ecb47c2463421592b20a10f3c0a9a418e73f63b6138b99a763852f9cd41bb337

12-e-1foldszintialaprajz_1493734180.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2017-05-02 16:09:40) 774158f7d066710cba7cf3627a2c8f0fd84b4449a11a9c205f27b1efc88142ab

4_1-a_epitmenyertek_szamitasa_1507315349.pdf (Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2017-10-06 20:42:29) 1b3196af2ab307e18aed7d6cdab7421132544bc12195263ea16a4b4b6db38c95

4_2-a_epitmeny_magassag_szamitasa_1507315372.pdf (Hiánypótlás melléklet, 328 Kb, 2017-10-06 20:42:52)
456af2997b68cebb3f0b81e5c93ed1aa86a720959b6eeba4d58c0e1fde71b504

4_3-a_beepitesi_szazalek_1507315384.pdf (Hiánypótlás melléklet, 199 Kb, 2017-10-06 20:43:04) 2552828775f57ff4a302928d827dfbdd7fbad6091e30c2505f38f87d06ed9888

13-e-2tribunalaprajz_1493734192.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2017-05-02 16:09:52) ffb5a49eeb269378c16b8e191bea5f66bfedea1fe78e8370aca11804a4d5e27c

e00-a_helyszinrajz_1507315402.pdf (Hiánypótlás melléklet, 651 Kb, 2017-10-06 20:43:22) fbca30060e28963e94f63d1115b6937ceb79aaf0d00364bed97d51dfd4fe5850

e01-a_foldszinti_alaprajz_1507315412.pdf (Hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2017-10-06 20:43:32) 0d0f43fb73ed761cac94bf8c3db00c5f34acfaac060341a1467de4278ea67b88

e02-a_lelato_alaprajz_1507315420.pdf (Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2017-10-06 20:43:40) fd574b49b57542f2851b7c5faf13b95f24d5e2bdbb4e646aa73352fd07312aec

14-e-3a-aesb-bmetszet_1493734229.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2017-05-02 16:10:29) 84f0e7d24224a96b552e526266e1cdd505f4396b6d4161e2715f3c40d9bc6188

e03-a_a-a_metszet_1507315430.pdf (Hiánypótlás melléklet, 94 Kb, 2017-10-06 20:43:50) 16001061c3399f32947a683399e4d0b03aeb6f59ebc6701af47fe49ffe239bd8

e04-a_b-b_metszet_1507315438.pdf (Hiánypótlás melléklet, 155 Kb, 2017-10-06 20:43:58) 4957d45f4cb45626f705f35be555d5aee37b886b0e72dcdf5b5c8323adb02ce9

e05-a_eszaki_homlokzat_1507315450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 331 Kb, 2017-10-06 20:44:10) 8db11ce9294f2f239880625efd6b53e6baa8ee3a6f2d6a36a14c4a3d1cb78041

15-e-4c-cmetszet_1493734238.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2017-05-02 16:10:38) be63154a30037dafe698e464f12c4fcc9b3a5df5497d22f344baceb62a23461e

e06-a_deli_homlokzat_1507315468.pdf (Hiánypótlás melléklet, 358 Kb, 2017-10-06 20:44:28) c35d8f47b7aa2a8fe3a658e672c7717ff7caf366b2ae65626bdfc09fca2ef443

e07-a_keleti_homlokzat_1507315477.pdf (Hiánypótlás melléklet, 155 Kb, 2017-10-06 20:44:37) fc181f51882e553233abec224e05ca84c09f0ca0d126de6999a57969ea5d3a2f
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